
news

22 stycznia 2009 odbyla sie gala wreczania nagród
dla Budowlanej Marki Roku, organizowana przez ASM
oraz Miedzynarodowe Targi Poznanskie. Alupiast
otrzymal statuetke w kategorii profile okienne.

> Alupiast Budowlana
Marka Roku 2008

Znajomosc producentów/marek okien elewacyjnych (N=986;%)*

niony i doceniony za bogata game produktów w ofercie

i innowacyjnosc proponowanych rozwiazan. Olbrzymia
zaleta, a jednoczesnie czynnikiem zwiekszajacym poten

cjal zarówno firmy, jak i klientów, sa profile przeznaczone

na rynki europejskie, o innej specyfice w zakresie budowy

okien. To stwarza duze mozliwosci ekspansji i rozwijania

eksportu dla wspólpracujacych z nami firm. Producenci

dostrzegli równiez fakt, ze Alupiast co roku wprowadza

do swojej oferty nowosci, pozwalajace odpowiadac na po

trzeby rynku, a nasze systemy sa systemami otwartymi

i mozna dostosowac je do niestandardowych i wyjatko

wych projektów. Powiekszanie przewagi technologicznej

stanowi podstawe strategii rozwoju marki alupiast.

Alupiast wsród najbardziej rozpoznawalnych ma
rek ... producentów okien. Takie wyniki przynosi ba
danie Bud Investor Track zrealizowane przez ASM
Centrum Badan i Analiz Rynku.

W dzisiejszej rzeczywistosci gospodarczej sprzedaz

jakosciowo dobrego produktu po przystepnej cenie nie

zapewnia juz sukcesu. Decydujacym argumentem wyboru

staja sie czesto przyzwyczajenie i lojalnosc, gwaranto

wane przez posiadanie rozpoznawalnej marki. Marka, jako

zaakceptowana i uznana wartosc dodana, daje mozliwosc

szybkiego uzyskania przewagi nad konkurentami. Oprócz

ceny klienci w swoich wyborach kieruja sie opiniami uzyt

kowników i decyduja sie na produkty znane szerzej na

rynku. O tym, ze alu piast równiez nalezy do takich zaufa
nych marek, swiadczy badanie Bud Investor Track 2008.
Pomimo tego, ze produkujemy wylacznie profile okienne,

nabywcy indywidualni identyfikuja nas wlasnie jako produ

centa okien. Jest to w gruncie rzeczy bardzo przyjemna

i satysfakcjonujaca pomylka, która swiadczy o zaufaniu

do marki alupiast o jej silnej obecnosci w swiadomosci
klienta. Zyskujemy na tym nie tylko my, ale takze produ
cenci i sprzedawcy oferujacy okna w systemach alupiast.

Jak widac, warto inwestowac w marke.

> Marka robi róznice
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Budowlana Marka Roku
w kategorii PROFILE OKIENNE

Organizatorem rankingu jest nie

zalezny osrodek badawczy ASM Cen

trum Badan i Analiz Rynku, który - by

wylonic najlepsze marki 2008 roku

- przebadal lacznie 2050 responden

tów, reprezentujacych firmy wykonaw

cze z calego kraju. Ranking obejmowal

1g kategorii, a na pytania przyporzad

kowane danej kategorii kazdorazowo
odpowiadalo 350 respondentów. Jest

to niezwykle prestizowe wyróznienie,

gdyz o przyznaniu tytulu Budowlanej

Marki Roku decydowala srednia wazona

ocena uzyskana przez kazda z firm na

podstawie wskazan marek: najwyzszej jakosci w danej ka

tegorii, najlepszej relacji ceny do jakosci w danej kategorii

i najczesciej stosowanych przez wykonawców w danej

kategorii. Wynik koncowy opracowano na podstawie roz

kladów odpowiedzi na powyzsze pytania, przypisujac po

szczególnym cechom "wagi" (odpowiednio: 0,4: 0,3: 0,3).
Dzieki temu badanie jest obiektywnym barometrem oceny

pozycji marki na rynku.

> Nowoczesni
i wszechstronni

I

*Znajomosc spontaniczna; ** producenci profili okiennych wskazywani jako producend okien
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Na prosbe Centrum Analiz Branzowych producenci
okien z PVC ocenili swoich dostawców, w tym pro
ducentów profili okiennych. Alupiast wypadl bardzo
dobrze.

W badaniu uzyskano wywiady efektywne od 175 pod

miotów. Respondentami byli pracownicy firm na sta

nowiskach glównych technologów lub inne osoby, które

zajmuja sie wspólpraca z dostawcami materialów do
produkcji okien z PCV Biorac pod uwage, ze wedlug sza

cunków w Polsce funkcjonuje okolo 1200 producentów

okien z PVC, nalezy przyjac, ze próba badawcza stanowila

w przyblizeniu 15% zbiorowosci generalnej, co jest zna

czacym udzialem rynku. Alupiast zostal najwyzej oce-

OknopIast Kraków

Sokólka

AlupIast •..•.

Thermoplast

Veka-

Stolbud Wloszezowa

Eco-plast

Urzedowski

2

2

,1

,1

,O

7

9

15

4 profiokno '/2009



raporty z rynku

> Na klopoty Kowalski
Mozemy przypuszczac. ze produkcja budowlano-monta
zowa wzrosnie w roku 2009 o 5 - 80/0. Chociaz dewelo

perzy wyraznie zwolnia tempo inwestycji. nadzieja dla
rynku bedzie rynek budownictwa indywidualnego .

TEKST Sylwia Prosniewska
ASM Centrum Badan i Analiz Rynku •
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~ Budownictwo indywidualne

Mieszkania oddawane do uzytku w budownictwie mieszkaniowym ogólem i w budownictwie
indywidualnym w latach 2000-2008 oraz dynamika zmian b, indywidualnego

Prognoza delikatnego wzrostu

Sektor mieszkaniowy [17,4% udzialu w produkcji bu
dowlano-montazowej) z racji zaawansowanych inwesty
cji bedzie w dalszym ciagu wplywal dodatnio na wielkosc
produkcji sprzedanej budownictwa. Na szersza skale
powinna ruszyc takze budowa autostrad i dróg ekspre
sowych [18% udzialu w strukturze produkcjiJ oraz po
zostalej infrastruktury zwiazanej z przygotowaniami do
EURD 2012. Dodatkowo Polska pozostaje gospodarka
konkurencyjna na tle innych panstw europejskich, a na
plyw inwestycji zagranicznych jest dodatnio skorelowa
ny z budownictwem. Potencjal rozwojowy znajdziemy tez
na rynku remontów. Okres zlej koniunktury jest korzyst
nym momentem na dokonywanie zakupów. Przejawem
tego sa taniejace materialy budowlane czy konkurencja
na rynku firm wykonawczych. Co wazne, niektórych prac
remontowych nie planujemy, tylko jestesmy zmuszeni je
przeprowadzic, chocby wzgledu na nieodpowiedni stan
techniczny lokalu. Trudno wyciagac jednoznaczne wnio
ski o pogarszajacej sie kondycji budownictwa na podsta
wie wyników I kwartalu. Aktualnie mozna przypuszczac,
ze produkcja budowlano-montazowa wzrosnie w roku

2009 o 5 - 8%. Z dokladniejszymi prognoza m! nalezy
poczekac na cieplejsze miesiace, ze wzgledu na sezono
wy charakter budownictwa. D

kali przeznaczonych na sprzedaz badz wynajem [blisko
14 tys. mniejJ. Podobna sytuacja ma miejsce w przy
padku wydawanych pozwolen. To inwestorzy indywidualni
sa najbardziej stabilna grupa i inwestycje realizowane
przez te grupe cechuja sie mniejszymi fluktuacjami. Ko
walscy uzyskali niewiele ponad 3 tys. mniej pozwolen niz
w zeszlym roku, natomiast deweloperzy blisko 10 tys.
mniej. Obserwowana tendencja moze sie utrzymac. De
weloperzy, majacy problemy z zakonczeniem, a nierzad
ko z rozpoczeciem prac. borykaja sie z finansowaniem
inwestycji. Jest to z kolei pochodna zaostrzenia poli
tyki kredytowej w instytucjach finansowych. Kowalscy
realizuja co prawda mniejsza ilosc budów, jednak jest to
chwilowy przejaw ostroznosci wywolany dochodzacymi
zewszad informacjami o kryzysie. W dalszej perspekty
wie nalezy przypuszczac, ze konsumpcja indywidualna,
która napedza polski PKB, wplynie na inwestycje Pola
ków we wlasne M.
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WI kwartale 2009 roku budownictwo utrzy
malo swoja pozycje najdynamiczniej rozwi
jajacego sie sektora gospodarki. Dynamika

przyrostu ksztaltowala sie na dodatnim poziomie 3,4%.
Tymczasem uslugi rynkowe odnotowaly 3,1% wzrostu,
a przemysl wywarl ujemny wplyw na wysokosc PKB. Od
stycznia do kwietnia produkcja budowlano-montazo
wa spadla o 0,2%. Lekki spadek zanotowano równiez
w pracach remontowych [-1,0%], natomiast nowe in
westycje utrzymaly sie na poziomie sprzed roku. Mozna
przypuszczac, ze rozpoczecie sezonu poskutkuje "odro
bieniem" wyników w kolejnych miesiacach.
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Deweloperzy W defensywie

Liczba mieszkan oddanych w pierwszych czerech mie
siacach roku [13,8% wiecej niz przed rokiem] nie sygna
lizuje stagnacji na rynku. W niedlugim czasie pojawi sie
jednak tendencja spadkowa. Zarówno liczba uzyskanych
pozwolen. jak i liczba rozpoczetych budów wskazuja na
znaczace zahamowanie inwestycji. W omawianym okre
sie rozpoczeto budowe o 35,1 % mniejszej liczby miesz
kan niz przed rokiem. Z kolei tych, na które zostaly wy
dane pozwolenia, bylo mniej o jedna piata. Najwiekszy
udzial w strukturze mieszkan rozpoczetych stanowilo
budownictwo indywidualne [65,5%, tj. 25,4 tysiecy],
W stosunku do sytuacji sprzed roku najwiecej ubylo 10-
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